KUCHYNSKÁ VÁHA

NÁVOD NA OBSLUHU

1. Počiatočné použitie
1-1. Ako je znázornené vpravo, ak je váha, ktorú ste si kúpili,
nainštalovaná s batériou, otočte ju, vyberte kryt priestoru pre
batérue, ktorý je znázornený šípkou na obrázku nižšie.
1-2. Odstráňte izolačnú fóliu.
1-3. Dajte kryt priestoru pre batériu na svoje miesto.

Izolačnú fóliu
odstráňte, aby sa zapla
váha

2. Funkcie
2-1. ZAPNUTIE: Dotykom tlačidla ON/Z váhu zapnete.
2-2. VYPNUTIE
* Automatické vypnutie: Váha sa automaticky vypne po 30
sekundách nečinnosti
* Manuálne vypnutie: Ak chcete vypnúť napájanie, podržte
stlačené tlačidlo ON/Z v trvaní 2 sekúnd.
2-3. TARE: Funkcia tare je užitočná pri dopĺňaní prísad do nádoby.
2-4. UNIT: Stlačte tlačidlo „MODE“ na premenu jednotiek, g => oz
2-5. Počiatočná jednotka: g
2-6. Minimálna hmotnosť: 5 g
2-7. Maximálna hmotnosť: 5000 g
2-8. Indikácia preťaženia: OL
2-9. Indikácia slabej batérie: menej ako 2,6 V, znázornená
2-10. Indikácia zápornej hmotnosti: indikuje skutočnú zápornú
hmotnosť.

3. Premena jednotiek
3-1. Pri zapnutí váhy, je počiatočnou jednotkou váženia g.

3-2. Ak používateľ bude chcieť zmeniť jednotky merania, stlačením
tlačidla MODE vykoná zmenu g => oz

4. Funkcia váženia a pridania prísad počas váženia
Funkcia tare/vynulovania je mimoriadne užitočná na výpočet
hmotnosti prísad, ktoré nie je možné vložiť priamo na plochu.
Napríklad múka alebo tekutiny, ktoré pred vážením vyžadujú
nádobu.
4-1. Najskôr položte váhu na plochý a tvrdý povrch, stlačením
tlačidla ON/Z zapnite váhu a po úplnom zobrazení sa vráti na
nulu.

4-2. Položte predmet alebo nádobu na váhu, na LCD displeji sa
zobrazí hmotnosť predmetu alebo nádoby, stlačte tlačidlo
ON/Z.

4-3. Pridajte položky na odváženie, pričom sa zobrazí hmotnosť
naposledy pridanej položky.

4-4. Odoberte všetky vážené položky, zobrazí sa aktuálna záporná
hmotnosť a stlačte tlačidlo ON/Z na vynulovanie.

Pripomienky
5-1. Váha musí byť na rovnom, plochom a pevnom povrchu.
5-2. Táto váha nie je vodotesná. Nevystavujte ju vlhkosti.
5-3. Váhu očistite mierne navlhčenou tkaninou. Na čistenie váhy
nepoužívajte žiadne chemické/abrazívne čistiace prostriedky.
5-4. Ak váhu nebudete dlhší čas používať, vyberte z nej batériu.
5-5. Dávajte pozor aby vám váha nespadla ani na ňu neskočte. Je
to presný nástroj. S váhou zaobchádzajte opatrne.

